
  

 

Pesan Bunda Maria Medjugorje 2001 Dalam Bahasa Indonesia 

 

Pesan 25 January 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku memanggil kamu untuk 
memperbarui doa dan puasa dengan lebih antusias lagi sehingga berdoa menjadi kesenangan 
untukmu. Anak - anak Ku, siapa yang berdoa tidak takut akan masa depannya.dan siapa yang 
berpuasa tidak takut akan setan. Sekali lagi Aku mengulangi untukmu : hanya dengan doa dan juga 
berpuasa perang dapat dihentikan. Perang dari ketidak percayaanmu dan takut akan masa depan. Aku 
bersamamu dan sedang mengajar kamu, anak - anak Ku : kedamaian dan harapanmu ada di dalam 
Tuhan. Dari itu berusahalah lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan letakkan Dia ditempat pertama dalam 
kehidupanmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 01/2001 

Pesan 25 Februari 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Sekarang ini adalah waktu dengan rahmat. 
Dari itu berdoa, berdoa dan berdoalah sehingga kamu memahami cinta Tuhan untuk kamu masing 
masing. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 02/2001 

 

Penampakan tahunan dari Bunda Maria kepada Mirjana Soldo tanggal 18 Maret 2001 

Lamanya penampakan 5 menit dari pukul 9.45 sampai 9.50 pagi hari. Bunda Maria memberkati setiap 
orang dan memberikan sebuah pesan. Bunda sangat jelas dalam kata kataNya. 

"Anak - anakKu yang terkasih! Hari ini Aku memanggil kamu untuk mencintai dan berbelas kasih. 
Mencintai satu dengan yang lain sebagaimana Bapamu disurga memberikannya kepadamu.Berbelas 
kasih (istirahat sebentar) - dengan setulus hati. Lakukanlah hal yang baik, jangan menunggu teralu 
lama. Setiap belas kasih yang tulus membawa kamu lebih dekat kepada anakKu." 

 

Pesan 25 Maret 2001 "Anak - anakKu yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggil kamu untuk 
membuka dirimu untuk berdoa. Anak - anakKu, kamu hidup dalam waktu dimana Tuhan memberikan 
rahmatNya yang begitu besar tetapi kamu tidak mengetahuinya bagaimana untuk menggunakan 
kesempatan itu dengan baik. Yang kamu perhatikan adalah hal - hal yang lain, dan sedikit sekali 
perhatian terhadap kehidupan rohani dan jiwamu. Bangunlah jiwamu dari tidur yang melelahkan dan 
katakanlah "ya" kepada Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Putuskan untuk perubahan/tobat dan 
kesucian. Aku bersama dengan kamu, anak - anakKu dan Aku memanggil kamu untuk kesempurnaan 
jiwamu dan semua yang kamu lakukan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 03/2001 

Pesan 25 April 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Juga hari ini, Aku memanggil kamu untuk berdoa. 
Anak - anakKu, doa bekerja secara ajaib. Ketika kamu lelah dan putus asa dan kamu tidak tahu arti 
hidupmu, ambil rosario dan berdoa. Berdoalah sehingga berdoa menjadi bagimu suatu pertemuan yang 
menyenangkan dengan Juru Selamatmu. Aku bersamamu, anak -anakKu, dan Aku menjadi perantara 
dan berdoa untukmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 04/2001 

Pesan 25 Mei 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Saat dengan rahmat sekarang ini, Aku memanggil 
kamu untuk berdoa. Anak - anakKu, kamu banyak bekerja tetapi tanpa berkat Tuhan. Berdoalah dan 
cari anugerah kebijaksanaan dari Roh Kudus untuk membimbing kamu saat ini sehingga kamu dapat 
memahami dan hidup dalam rahmat sekarang ini. Bertobatlah, anak - anakKu, dan berlutut dengan 
tenang dalam hatimu. Letakkan Tuhan di tengah - tengah dirimu sendiri, sehingga dengan cara itu 
kamu dapat menjadi saksi dalam kesukaan yang indah bahwa Tuhan secara terus menerus 
memberikan kehidupan bagimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 05/2001 



  

 

Pesan 25 Juni 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Aku bersamamu dan Aku memberkati kamu semua 
dengan berkat keibuanKu. Terutama hari ini kala Tuhan memberimu rahmat yang berlimpah, berdoa 
dan cari lah Tuhan melalui Aku. Tuhan memberimu rahmat yang besar, makanya, anak - anakKu 
pergunakanlah sebaik - baiknya waktu dengan rahmat sekarang ini dan datanglah lebih dekat kehatiKu 
sehingga Aku dapat membimbingmu kepada anakKu Jesus. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 06/2001 

Pesan 25 Juli 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Saat waktu dengan rahmat ini, Aku memanggil 
kamu datang lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui doa - doamu. Pergunakanlah dengan baik waktu 
istirahat dan serahkan jiwamu dan penglihatanmu pada Tuhan. Dapatkan damai di alam dan kamu 
akan menjumpai Tuhan Sang Pencipta dan kepadaNya kamu akan bersyukur atas semua ciptaanNya; 
lalu kamu akan mendapat kesenangan dalam hatimu. Terima kasih atas tanggapan terhadap 
panggilanKu." 07/2001 

Pesan 25 Agustus 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku memanggil kamu semua membuat 
keputusan untuk kesucian. Semoga kamu, anak - anak Ku, selalu dalam pikiranmu dan dalam setiap 
situasi kesucian diberi tempat pertama, dalam karya dan dalam bicara. Dengan cara ini, kamu juga 
akan menempatkannya dalam praktek; sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, doa dan 
keputusan untuk kesucian akan masuk dalam keluargamu. Terimalah kenyataan atas dirimu dan 
jangan mengikat dirimu dengan barang - barang materi tetapi hanya mengikat dirimu kepada Tuhan. 
Dan jangan lupa, anak - anak Ku, bahwa hidupmu sedang berjalan seperti sekuntum bunga. Terima 
kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 08/2001 

Pesan 25 September 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggil kamu untuk 
berdoa, terutama hari ini ketika setan ingin ada perang dan kebencian. Aku memanggil kamu sekali 
lagi anak - anak Ku: berdoa dan berpuasa agar Tuhan memberi kamu damai. Jadilah saksi damai 
kepada setiap hati dan jadilah pembawa damai dalam dunia yang tanpa damai ini. Aku bersama kamu 
dan menjadi perantara untuk setiap dari kamu dihadapan Tuhan. Dan kamu janganlah takut karena 
siapa yang berdoa tidak akan takut pada setan dan tidak ada kebencian dalam hatinya. Terima kasih 
atas tanggapan terhadap panggilanKu." 09/2001 

Pesan 25 Oktober 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Juga hari ini Aku memanggil kamu berdoa 
dengan sepenuh hatimu dan saling mencintai satu dengan yang lain. Anak - anak Ku, kamu dipilih 
untuk menjadi saksi damai dan bahagia. Bila tidak ada damai, berdoalah dan kamu akan menerimanya. 
Melalui kamu dan doamu, anak - anak Ku, damai akan mulai mengalir ke dunia. Karena itu anak - anak 
Ku, berdoa, berdoa, berdoalah, karena doa bekerja secara ajaib dalam hati manusia dan dunia. Aku 
bersamamu dan Aku berterima kasih kepada Tuhan untuk mereka yang telah menerima dan hidup 
dalam doa secara sungguh - sungguh. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 10/2001 

Pesan 25 November 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Dalam waktu dengan rahmat ini, Aku sekali 
lagi memanggil kamu untuk berdoa. Anak - anakKu, berdoa dan persiapkan hatimu untuk menyambut 
kedatangan Raja Damai, dan dengan berkatNya Ia akan memberi damai keseluruh dunia. Ketidak 
damaian telah masuk ke hati banyak orang dan kebencian bertahta didunia. Dari itu, kamu yang hidup 
dengan pesan - pesanKu menjadi terang dan kepanjangan tangan kepada dunia tanpa iman ini 
sehingga semuanya akan datang untuk mengenal Cinta dari Tuhan. Jangan lupa anak - anakKu, Aku 
bersamamu dan memberkati kamu semua. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 
11/2001 

Pesan 25 December 2001 "Anak - anak Ku yang terkasih! Hari ini Aku memanggilmu dan menganjur 
kamu berdoa untuk perdamaian. Terutama hari ini Aku memanggil kamu, sambil menggendong Jesus 
yang baru lahir dalam tanganKu untuk kamu, bersatu dengan Dia melalui doa dan menjadi sebuah 
tanda kepada dunia yang tanpa damai ini. Anjurlah satu sama lain, anak - anak Ku untuk doa dan cinta. 
Semoga imanmu menjadi dorongan kepada yang lain untuk lebih percaya dan mencintai. Aku 
memberkati kamu semua dan memanggilmu untuk lebih dekat ke hatiKu dan kehati kanak - kanak 
Jesus Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanKu." 12/2001 



  

 

 

Penampakan Tahunan kepada Jakov pada 25 Desember 2001 

Saat terakhir kali penampakan harian kepada Jakov Colo pada 12 September 1998, Bunda Maria 
memberitahukan dia bahwa untuk seterusnya ia akan mendapatkan penampakan sekali dalam 
setahun, tiap 25 Desember di hari Natal. Jadi juga terjadi tahun ini. Penampakan mulai pukul 3:30 sore 
dan berlangsung 5 menit. Bunda Maria memberikan pesan sebagai berikut: 

"Anak - anakKu, hari ini ketika Jesus dilahirkan sekali lagi untuk mu, dengan cara yang sangat khusus, 
Aku ingin mengajakmu mengadakan perubahan. Berdoa, berdoa, berdoalah untuk perubahan dalam 
hatimu, sehingga Jesus boleh lahir dalam kamu semua dan tinggal dalam dirimu dan datang bertahta 
dalam seluruh kehidupanmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan ini." 

 


